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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby 
Bloku Operacyjnego  dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 (sprawa  DZP.341.68.2017). 
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. zm.) 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami 
dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 
 

Pytanie Odpowiedź 

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie wymogu 
zawartego w pkt. 9.1 SIWZ, z którego wynika, iż 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących kompleksowe przygotowanie dokumentacji 
projektowej, względnie pozostawienie w/w wymogu przy 
akceptacji, że wymóg może zostać spełniony również przez 
osobiste wykonanie zamówienia przez osobę fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą lub przez udział w 
charakterze podwykonawców osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w 
formie spółki cywilnej. 

1. Zamawiający uzna, że wymóg 
ten zostanie spełniony w 
przypadku osobistego wykonania 
zamówienia  przez osobę 
prowadzącą działalność 
gospodarczą bądź wspólnika 
spółki cywilnej, spółki osobowej 
czy też jednoosobowej spółki z 
o.o., żądając przedstawienia 
przez wykonawcę oświadczenia o 
samodzielnym wykonaniu tych 
czynności – Zamawiający 
modyfikuję załącznik nr 2 do 
SIWZ. 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015, poz. 2164 z 
późń zm.) Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
następujący sposób: 

I. Załącznik nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Z poważaniem,  
 
 
Sprawę prowadzi: 
Konrad Sputowski 
Numer telefonu: 
48 361 34 90 
 
 
 
 
 


